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Datorisering av övriga skolbibliotek
Bakgrund
I kommunens biblioteksplan finns målsättning om datorisering av
kommunens skolbibliotek.
Den genomförda upphandlingen av det nya biblioteksdatasystemet
rymmer obegränsat antal accesser. Det öppnar upp för nya möjligheter att
datorisera skolbiblioteken utan att det blir några kostnader för själva
biblioteksdatasystemet.
Möjligheterna att söka litteratur och kontrollen över
utlåningsverksamheten på skolbibliotek måste utvecklas och förbättras.
Under 2012 genomfördes datorisering på Rådaskolans bibliotek med ett
gott resultat. 2013 datoriserades även Karolinerskolans bibliotek. Därför
känns det nu naturligt att gå vidare med kommunens övriga skolbibliotek.
Våren 2014 lanserades även en egen webbaserad bibliotekskatalog för
Melleruds grundskolor. Den kommer förhoppningsvis att underlätta
utlåningen på skolbiblioteken, vilket borde motivera ytterligare till
datorisering av beståndet.
Nulägesbeskrivning / Genomförande
Med erfarenhet från datoriseringen av Karolinerskolans bibliotek kommer
nu skolor med redan fungerande trådlås nätuppkoppling att prioriteras.
Skolorna måste redan innan arbetet påbörjas kunna erbjuda en dator,
scanner och streckkodsetiketter. Skolbibliotekarien kan hjälpa till med
införskaffandet av scanner och streckkodsetiketter. Rutiner för utlån och
återlämning bör bestämmas i samråd med skolbibliotekarien.
Utlåningsverksamheten kan vara svår att upprätthålla under

inläggningsarbetet. Utrymmet för andra skolbibliotekarieinsatser kommer
att vara högst begränsat på aktuella skolor under perioden.
Skolbibliotekarien tar kontakt med rektorerna i början av höstterminen
2014 för att fatta beslut om vilket skolbibliotek som ska datoriseras
härnäst.
Kommunbibliotekets uppgift blir att frigöra barn- och skolbibliotekarien
samt en biblioteksassistent från yttre tjänst på kommunbiblioteket under
en period. Därmed skapas viss tid för arbetet på aktuellt skolbibliotek.
Förväntat resultat
Att ett skolbibliotek datoriseras per läsår.
Att det efter datoriseringen ska finnas goda möjligheter att hålla koll på
beståndet och underlätta inköp till skolbiblioteket då man lätt ser vilka
serier som finns och vilka delar som saknas.
Att det ska bli lättare att hjälpa eleverna då man snabbt kan söka i datorn
efter böcker som de frågar efter. Det har tidigare också varit svårt att
avgöra vem som har lånat vilken bok, men nu skapas möjligheter att
skicka påminnelser till dem som har böckerna hemma, vilket minskar
svinnet på böckerna och ökar servicen till eleverna.
Att både lärare och elever ska bli bekanta med den webbaserade
bibliotekskatalogen.
Utvärdering och analys
Kommer att ske under våren 2015.

